
 

 

 

SZACHY – Regulamin techniczny 
 

I.    SYSTEM ROZGRYWEK 
1. Rozgrywki trwają 3 dni (łącznie z weryfikacją i odprawą techniczną i składają się z 2 turniejów indywidualnych 

(kobiet i mężczyzn) oraz turnieju drużynowego - 6 osobowych (5 mężczyzn + 1 kobieta). 

a. Turniej indywidualny mężczyzn rozgrywany jest na dystansie 9 rund systemem Szwajcarskim P-15 

b. Turniej indywidualny kobiet rozgrywany jest na dystansie 9 rund systemem Szwajcarskim P-15 

c. Turniej drużynowy rozgrywany jest na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim P-30 (partia trwa godzinę 

każdy z zawodników ma 30 minut) lub P-15+5' (każdy zawodnik dostaje 15 minut do namysłu i dodatkowo  

5 sekund za każde wykonane posunięcie) zgodnie z następującą kolejnością szachownic: 

1. I    szachownica męska  4. IV  szachownica męska 

2. II   szachownica męska  5.    V   szachownica męska 

3. III  szachownica męska  6.           szachownica kobieca 

2. Kobieta ma prawo gry na szachownicy męskiej przy zachowaniu drabinki zgodnie z przepisami PZSzach 

dotyczącymi rozgrywek drużynowych. 

 

II.   UCZESTNICTWO 
1. Do turniejów indywidualnych każda uczelnia może wystawić dowolną ilość zawodników. 

2. Do turnieju drużynowego każda uczelnia może wystawić 5 zawodników + 1 zawodniczkę, 2 rezerwowych 

(zawodnika, zawodniczkę) oraz dwie osoby towarzyszące (kierownik i trener). Kobieta może być zgłoszona na 

szachownicę męską natomiast mężczyzna może być zgłoszony tylko na szachownicę męską.  

3. Zgłoszenia zawodnika dokonuje się na konkretna szachownicę, bez możliwości wprowadzania zmian. 

 

III.   PUNKTACJA 
1. Turniej indywidualny mężczyzn - o kolejności uczelni w turnieju (do punktacji ogólnej) decyduje suma punktów 

czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników z danej uczelni, w przypadku równej ilości punktów decyduje 

wyższe miejsce najlepszego zawodnika. 

2. Turniej indywidualny kobiet - o kolejności uczelni w turnieju (do punktacji ogólnej) decyduje suma punktów dwóch 

najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek z danej uczelni, w przypadku równej ilości punktów decyduje wyższe 

miejsce najlepszej zawodniczki. 

3. Turniej drużynowy - o kolejności decydują punkty meczowe (wg regulaminu II ligi seniorów na rok 2017). 

4. Punktacja ogólna Akademickich Mistrzostw Polski: Za każdy turniej uczelnie otrzymują punkty długofalowe: 

� w turnieju indywidualnym mężczyzn 1 miejsce w klasyfikacji uczelnianej - 80 punktów i każde kolejne miejsce  

2 punkty mniej, 

� w turnieju indywidualnym kobiet 1 miejsce w klasyfikacji uczelnianej - 40 punktów i każde kolejne miejsce  

1 punkt mniej, 

� w turnieju drużynowym 1 miejsce - 480 punktów i każde kolejne miejsce o 12 punktów mniej, 

� w przypadku równej ilości punktów długofalowych o kolejności decyduje wyższe miejsce w turnieju 

drużynowym. 

5. Uczelnia jest sklasyfikowana jeśli wystartuje w turnieju drużynowym. 

 

IV.   UWAGI KOŃCOWE 
1. Medale za miejsca 1 - 3 w poszczególnych typach uczelni wręczane są pod warunkiem ukończenia konkurencji 

przez co najmniej sześciu zawodników/zawodniczek tego typu (po spełnieniu warunku opisanego w punkcie  

VII 7.3. regulaminu ogólnego AMP).  

2. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Szachowego z uwzględnieniem zapisów niniejszego 

regulaminu technicznego. 


